
> ما هي آخر مستجدات األوضاع في محافظة تعز؟
- بداية أرح��ب بصحيفة »الميثاق« ويس��عدني أن 
أنقل من خاللكم تهانينا الى القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة األخ علي عبداهلل صال��ح رئيس الجمهورية 
القائد األعلى للقوات المس��لحة وال��ى قيادة الحرس 
الجمهوري ووزارة الدفاع والى كافة جماهير ش��عبنا 

اليمني االبي بعيد األضحى المبارك.
ولإلجابة على السؤال.. أقول: إن ما يحدث في تعز 
هو مؤامرة دنيئة تس��تهدف االمن واالس��تقرار في 
اليمن وتعز بش��كل خاص تحيكها العناصر المتآمرة 
على الش��عب والوطن ومقدراته ومكاسبه الوحدوية 
والديمقراطي��ة والتنموي��ة م��ن أجل تدمي��ر الدولة 
واشاعة الفوضى، فمنذ اشهر ال يكاد يمر يوم بدون 
أن تقوم مليشيات المشترك باالعتداء على المواطنين 
ورجال االمن والجيش والممتل��كات العامة والخاصة 
س��اعية م��ن وراء ذل��ك الى اس��تنزاف ق��وات األمن 
والجيش وإره��اب المواطنين الرافضين لتلك القوى 

الظالمية.
 حقيق��ة إن قيادات متطرفة في المش��ترك وحميد 
األحمر وعلي محس��ن ومليش��ياتهم تحاول اسقاط 
مدينة تعز أو تحويلها الى بنغازي جديدة في اليمن، 
من خالل اصراره��م على تفجير االوضاع عس��كريًا 
ف��ي المحافظة بي��ن الحي��ن واآلخر وخاص��ة عندما 
يكون الحوار بين اطراف العملية السياسية قريب من 
التوافق فتقوم العناصر االنقالبية ومن أجل افشال 
الحوار ووضع المزيد م��ن التعقيدات والعراقيل أمام 
المتحاورين إلفش��ال الحل السياسي وجر اليمن بعد 

ذلك الى أتون الحرب االهلية.

حزب اإلصالح
> من المس��ؤول عن تدهور االوض��اع االمنية في 

تعز؟
- أحزاب اللقاء المش��ترك وتحدي��دًا حزب االصالح 
ومليش��يات المدعو حمود المخالفي وصادق سرحان 
التابعي��ن للمنش��ق عل��ي محس��ن فه��م يتحملون 
المس��ؤولية الكاملة عن أعمال العنف وس��فك دماء 
األبرياء، حيث يقومون باالعتداء على النقاط األمنية 
والعس��كرية والمواطنين واقتح��ام منازلهم وكذلك 
قتل الشباب في الساحات وكل ذلك من أجل تضليل 
الرأي العام العالمي بأن الدولة هي التي تقترف تلك 

األعمال اإلجرامية في استغالل سياسي قذر..
 وعليه��م أن يدركون أن يد العدالة س��تطالهم وما 
يرتكبون من جرائم ال يمكن أن تسقط بالتقادم ونحن 
لدينا األدلة الدامغة على أن تل��ك العناصر المتآمرة 

هي من تسفك دماء األبرياء.
> ما هي االمكاني��ات والقدرات الت��ي مكنت تلك 

العناصر من القيام بتلك الجرائم؟
- الجميع يدرك أن االنقالبيين يندسون بين الشباب 
والتجمعات الس��كنية ويعتدون على األمن كما أنهم 
ينصبوا الكمائن الغادرة ويطلقون النار على النقاط 
األمني��ة والعس��كرية من مس��افات بعي��دة ومن ثم 

يلوذون بالفرار هذا أواًل..
ثاني��ًا: المعلوم��ات الت��ي لدين��ا تؤك��د أن قيادات 
المشترك وعلي محسن وحميد األحمر يضخون أموااًل 
طائلة لتلك العناصر ويقومون بتس��ليح المتطرفين 
من الش��باب الموجودين ف��ي الس��احة ويدفعونهم 
بين المتظاهري��ن لتفجير الموقف. ه��ذا ولدى تلك 

المليش��يات أس��لحة مختلف��ة ابتداًء من المس��دس 
والكالش��نكوف وحت��ى الرشاش��ات وصواري��خ »لو« 

وقذائف »آر، بي، جي«.
 > إعالم المشترك يتهم الحرس الجمهوري بقتل 

المتظاهرين وقصف ساحة االعتصام؟
- هذا الكالم غير صحيح، والحملة التي تشنها أبواق 
المش��ترك تعكس حالة الهوس واالنهزام والش��عور 
باالنعزال عن المجتمع.. فمنتسبي الحرس الجمهوري 
من واجباتهم المقدسة حماية المواطن وهم حتى اآلن 
مرابطين في ثكناتهم، إن قوات الحرس الجمهوري 
ال يوجد بينه��ا وبين أحد ثأر أو مش��كلة وال يمكن أن 
نص��وب بنادقنا الى ص��دور اخواننا خاصة الش��باب 
المتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم المكفولة لهم 

دس��توريًا، كما أن مهام الحرس هي الدفاع عن أمن 
واستقرار الوطن وال صحة لما يتناقله إعالم المشترك 
الذي يخدم أجندة المتآمري��ن واالنقالبيين واليخدم 
الحقيقة ويدافع عن قضايا الشعب والثوابت الوطنية.
وللعل��م ان بعث��ة حقوق االنس��ان التابع��ة لألمم 
المتحدة جاءت الى تعز وكشفت الحقائق في تقريرها 
وهذا يثبت أن قوات الحرس الجمهوري ال تعتدي على 
أحد وأن المسلحين المندسين في وسط المتظاهرين 
هم من يقتلون الش��باب ومن ثم يدعون بأن االمن 
قام بقتلهم، ولعل  الش��هيدة نزيه��ة خير دليل على 
ذلك خاصة وأن األجهزة األمنية حسب علمي قد ألقت 
القبض على أحد المتهمين بقتلها وتجري التحقيقات 
مع عدد من المش��تبه بهم، أما ما حدث يوم الجمعة 
الماضية ، فقد كانت جريمة بشعة ارتكبتها مليشيات 
المنشق علي محسن من أجل سفك المزيد من الدماء 
لتحقي��ق أهداف سياس��ية، فق��د قام المدع��و نبيل 
األديم��ي بتوجيهات من صادق س��رحان قائد الدفاع 

الجوي المنشق بضرب مصلى النساء بالقذائف.
> هل هذا يعني افشال التفاق التهدئة؟

- أواًل نحن ملتزم��ون بضبط النف��س منذ الوهلة 
االولى وحتى اآلن والتوجيه��ات التي تأتينا من قيادة 
المحافظة والحرس والدفاع ومن القيادة السياس��ية 

تلزمن��ا بضب��ط النف��س ونحن دائم��ًا ندع��و كافة 
االطراف السياسية في المحافظة الى ضبط النفس 
ونبذ العن��ف.. علمًا أننا نقوم بال��رد على االعتداءات 
التي تنفذها مليشيات المشترك على الحرس والتي 
اس��فرت عن ا ستش��هاد عددًا من منتسبي الحرس، 
هذا إضاف��ة إلى أن أعمال العناص��ر االنقالبية تكبد 
المحافظة خسائر فادحة اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا، 
وفاقمة من معاناة المواطنين ولكن على الرغم من 
كل ذلك مازلن��ا مؤمنين وواثقين ب��أن الحل لألزمة 
يكمن بالحوار وليس بالعنف والبندقية ألن خس��ائر 

ذلك ستكون وخيمة على الجميع.
ونحن في قوات الح��رس الجمهوري التزمنا باتفاق 
التهدئ��ة وانس��حبنا م��ن المواق��ع الت��ي طل��ب منا 
االنسحاب منها ولكننا بمجرد انس��حابنا تفاجأنا بأن 
تلك العناصر صارت تتمركز في تلك المواقع وتواصل 

االعتداء على المواطنين ورجال االمن.
> ولكنهم يتهمون الحرس بع��دم تنفيذ االتفاق 

واالنسحاب من المواقع؟
- على العكس مليش��يات المش��ترك ه��ي من لم 
تلتزم باالتفاق منذ التوقيع عليه وحتى اليوم وتريد 
من الحرس أن ينس��حب من مواقع ه��ي في االصل 
عس��كرية واس��تراتيجية م��ن أجل الس��يطرة عليها 
واسقاط مدينة تعز كشارع الستين ومداخل المدينة 
والمواقع المرتفعة التي هي ف��ي االصل ومنذ فترة 
طويلة قبل االزمة مواقع عس��كرية، فيما مليشيات 
المش��ترك لم تخٍل موقع��ًا واحدًا من��ذ التوقيع على 
االتفاق ولم تزل مظهرًا واحدًا من المظاهر المسلحة، 
فه��م عند التوقي��ع كانوا يضع��ون أس��لحتهم نهارًا 
ويحملونها لياًل واما اليوم فهم يحملونها لياًل ونهارًا 
ويعتدون على رجال االمن وابناء المدينة ويقتحمون 

الممتلكات العامة والخاصة.
قلعة حصينة!!

> وماذا عن محاولة مليشيات المشترك السيطرة 
على اللواء 33 مدرع؟

- معس��كر خالد بن الوليد الل��واء 33 قلعة حصينة 
م��ن أق��وى وأمنع ق��الع الجي��ش الوطني الش��ريف 
والرجال االشاوس وكافة منتس��بيه وفي مقدمتهم 
االخ العقيد عبداهلل ضبعان رجال أوفياء ولن يسمحوا 
لتلك العناصر اإلرهابية النيل منهم، وبكل تأكيد ان  
محاولة تلك العناصر االعت��داء على اللواء 33 مدرع 
يأتي في محاولة لتكرار ما تعرض له اللواء 25 ميكا 
بزنجبار والهدف منه هو الس��يطرة على المعس��كر 
واالس��تيالء على االس��لحة الثقيلة، ولكنهم فش��لوا 
على الرغم من استقدامهم حسب المعلومات لعناصر 
من تنظيم القاعدة م��ن أجل ذلك الهدف ولكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك بفضل رباطة جأش منتسبي اللواء 
33 االبطال الذين رفضوا االنصياع ألوامر االنقالبيين 
باالنشقاق عن الجيش وتفجير الوضع في المحافظة.
> كي��ف تعلق��ون عل��ى لج��وء المش��ترك لتنفيذ 

االغتياالت لقيادات الدولة والجيش والمؤتمر؟
- حزب االصالح يكرر في تعز مآسي الجبهة وحمود 
المخالفي وصادق س��رحان يواصالن مهمة عبداهلل 
عبدالعالم في تصفية واغتيال رموز أبناء تعز الشرفاء 
بط��رق الغ��در والخيانة بس��بب مواقفه��م الوطنية 
المشرفة، وألن مليشيات المشترك لديها خبرة سابقة 
في هذا الباع فإنها تس��عى الى إسكات كل من يقف 

أمام مشروعها التآمري واالنقالبي بالقتل، لكن أبناء 
محافظة تعز ومش��ائخها وأعيانها ومثقفيها الشرفاء 

صامدون كجبل صبر أمام تلك األعمال الجبانة.
> كيف تعلقون على المطالبة بإجراء تحقيق دولي 

حول ما تشهده مدينة تعز من أحداث؟
- نرحب بأية لجنة تحقي��ق دولية أو محلية محايدة 
ونؤكد للجميع أننا مستعدون للتعاون معها وتقديم 
كل االدل��ة واالثبات��ات الت��ي تدح��ض كل مزاع��م 
وافتراءات تلك االب��واق الكاذبة وبالصوت والصورة، 
ولس��نا متخوفي��ن من ش��يء ألنن��ا نق��وم بواجبنا 
الدس��توري والقانوني والديني ف��ي الدفاع عن امن 

المواطن والوطن.
ضبط النفس

> إذا ما استمرت العناصر التخريبية في اعتداءاتها 
وجرائمها ما موقفكم؟

- ال نريد أن نطلق رصاصة واحدة ضد أي إنسان بما 
في ذل��ك العناصر المغرر بها ولكنن��ا وكما قلت لكم 
نثق بقدرة وحنكة قيادتنا السياسية في اخراج الوطن 
من األزمة الراهنة وما يحدث في مدينة تعز هو أحد 
تداعيات تلك األزمة التي ندعو الش��رفاء الوطنيين 
في المؤتمر والمشترك الى االسراع في حلها وإخراج 

اليمن من هذه األزمة.
أم��ا نحن فس��وف نلت��زم بكل م��ا أوتينا م��ن قوة 
وصبر في ضبط النف��س وتجنب العن��ف ألن الدماء 
التي تس��فك كلها يمنية، واليجوز ألحد المساس بها 
وس��نتصدى لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار 
الوطن أواًل بالصبر وثانيًا بالقانون والدستور، وليتأكد  
كافة أبناء الش��عب اليمن��ي اننا مخلصون لقس��منا 
العس��كري، ولن نخون الوطن والش��عب والدس��تور 
والنظام الجمهوري وسنستمد قوتنا من كتاب اهلل عز 
وجل ومن الدس��تور والقانون ومن توجيهات قيادتنا 
السياس��ية ممثل��ة بفخامة األخ علي عب��داهلل صالح 
رئيس الجمهورية القائد االعلى للقوات المس��لحة - 
حفظه اهلل - ولن نسمح أبدًا للعناصر التخريبية بأن 
تحول الحالمة تعز من مدين��ة المدنية والحداثة الى 

مدينة االشباح والقتل اليومي.
> كلمة أخيرة تودون قولها..؟

- في الختام أحي��ي المواقف المش��رفة ألبناء أبناء 
تعز التي تس��تحق كل االحترام والتقدي��ر فهم أول 
من يتص��دى لتلك المليش��يات اإلرهابي��ة وهم أول 
من يس��اند رجال االم��ن والجيش ف��ي أداء مهامهم 
وواجباتهم الوطنية وموقفهم واضح وجلي والزغاريد 
واالفراح واالحتف��االت التي نش��اهدها في محافظة 
تع��ز خير دلي��ل، فل��كل أبناء تعز الش��رفاء الش��كر 
والتقدي��ر على مواقفه��م الش��ريفة والرافضة لكل 
االعم��ال االجرامية التي ترتكبها عناصر المش��ترك 
ومليش��ياتهم، كما اح��ب أن أش��يد بدور المش��ائخ 
واألعيان وكذلك قيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني على ما يقومون به من مواقف وطنية 
وعلى التزامهم بالنظام والدستور وعدم اإلنجرار وراء 
أه��واء تلك العناص��ر اإلرهابية الت��ي تحاول جرهم 
من خالل جرائ��م االغتياالت واالعت��داءات الى مربع 
الحرب االهلية ولكنهم مايزالون متمسكين بالنظام 
والقانون وبضب��ط النف��س ويفوت��وا الفرصة على 
االنقالبيين الذين يس��عون عبر العنف إلى اس��قاط 

النظام وزج اليمن في حرب أهلية.
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مصدر أمني: مليشيات اإلصالح والفرقة تواصل اعتداءاتها على تعز 
> واصلت مليش��يات اإلصالح والفرقة 
األولى مدرع المتمترس��ة ف��ي األحياء 
الس��كنية ومنازل المواطنين في أكثر 
من موق��ع داخل مدينة تع��ز، اعتداءاتها على 
األحياء السكنية والمواطنين والمرافق الخدمية 

والصحية والوحدات األمنية والعسكرية.
وقال مصدر أمني مس��ؤول بمحافظة تعز إن 
تلك المليشيات المسلحة أطلقت- السبت- النار 
والقذائف عشوائيا على منازل المواطنين بحي 
مستش��فى الثورة ما أدى إلى إصابات مختلفة 
ف��ي صف��وف المواطني��ن، كما أقدم��ت على 
قطع ش��ارع جمال ومنطقة الحصب بالحجارة 
والمخلفات وإش��عال الحرائق وتعطيل حركة 
السير وإجبار المواطنين على إغالق محالتهم 

التجارية تحت تهديد السالح.
وأضاف المص��در إن مكتب التربي��ة والتعليم 
بالمحافظ��ة الت��ي تتم��رس بداخل��ه تل��ك 
المليشيات حولته إلى مخازن لألسلحة ومركز 
انطالق لعناصرها المس��لحة لالعت��داء على 
المنش��آت العام��ة والخاصة وإقالق الس��كينة 
العام��ة والتقطع ونه��ب س��يارات المواطنين 
واختطاف عقال الحارات المؤيدين للش��رعية 
والنظام والقانون ونقلهم إلى أماكن مجهولة 
ومنهم عاقل حارة المطار القديم وعاقل حارة 

البعرارة.

كما كانت تلك الميليش��يات المس��لحة قامت 
بمهاجم��ة مبنى المعهد الصحي ومستش��فى 
ال��درن بقذائ��ف ) أر بي جي( وصواري��خ ) لو ( 
من حي الروضة وجوار مدرسة زيد الموشكي، 
كما أطلق��ت النار عش��وائيًا في اتج��اه منازل 
المواطنين في حي المعهد الصحي ومستشفى 

الثورة وقد نت��ج عن هذه األعم��ال اإلرهابية 
الغادرة إصابة 3 من رجال األمن إصابة احدهم 

خطيرة ومواطن مدني إصابته خطيرة.

ونفى المص��در صحة األنباء الت��ي بثتها قناتا 
الجزيرة وس��هيل ح��ول استش��هاد طفل في 
قصف لقوات األمن، وق��ال إن الطفل قتل في 
باب موسى وهي مناطق آمنة ال يوجد فيها أي 

اشتباكات وان حادث مقتله جنائي.
وطال��ب المص��در وس��ائل اإلع��الم تح��ري 

المصداقية والعمل بمهنية بعيدًا عن وسائل 
الدس الرخيص ال��ذي أصبح مكش��وفًا ألبناء 

شعبنا.

وأضاف المصدر ان��ه وفي إطار ما ترتكبه تلك 
العصابات من جرائم بحق الوطن والمواطنين 
فق��د قام��ت بالتقط��ع لرئيس ف��رع المؤتمر 
الش��عبي العام بالدائرة 37 بمديرية شرعب 
الس��الم بمنطقة حذران فؤاد غليس وأطلقت 
عليه النار بش��كل كثي��ف وعش��وائي ما أدى 
إلى إصابته بإصابات بالغة وتعرض س��يارته 

للتهشيم.
وحم��ل المص��در أح��زاب اللق��اء المش��ترك 
وف��ي مقدمته��م ح��زب االصالح المس��ئولية 
القانونية تج��اه تلك الجرائ��م اإلرهابية التي 
تستهدف اإلضرار بالمصلحة الوطنية والسلم 
االجتماعي. مؤكدًا أن كل المؤامرات الرخيصة 
س��تبوء بالفش��ل الذريع بفضل الوعي الكبير 

الذي يتمتع به أبناء محافظة تعز.
وح��ذر المصدر تل��ك المليش��يات م��ن مغبة 
االس��تمرار في اللع��ب بالن��ار والتم��ادي في 
غيه��ا والتط��اول عل��ى حرم��ة المواطني��ن 
وأبطال القوات المس��لحة واألمن حماة الوطن 
ومكتسباته.. مؤكدًا أن األجهزة األمنية لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام عبث العابثين والمخربين، 
وس��تقوم بواجبها على أكمل وج��ه في حفظ 
النظام والس��كينة العامة وحماية الممتلكات 

العامة والخاصة وفقًا للقانون.

º                                            

º

اإلصالح استقدم
 عناصر ارهابية لمهاجمة 

اللواء )33( 

نرحب بأي لجنة تحقيق 
محلية ودولية وسنتعاون 

لفضح االبواق الكاذبة

 لقاء: علي الشعباني

ملتزمـون بضبـط النفـس 
المبادرة 
هي الحل

م��ا يج��ري ف��ي اليم��ن 
ش��أن يهم داخله بقدرما 
يه��م محيط��ه وفض��اءه 
العرب��ي واإلس��المى، وبقدرما 
ت��زداد تأزم��ات اليم��ن بقدرما 
ترتفع وتيرة اإلشفاق عليه من 
المآالت التي ال يمكن إدراك أبعاد 
خطورتها بع��د ذل��ك، إذ يكون 
قد ف��ات األوان على أي نوع من 
المعالجات أواستباق النتائج التي 

ستكون كارثية.
وحتى يتجن��ب اليم��ن المحن 
واآلالم ويسوده االستقرار وهو- 
ما يتمناه له الجميع - يستوجب 
من أطراف األزم��ة هناك النظر 
بعين الحكم��ة والعقل والتبصر 
والوطني��ة لكل تح��رك أو إجراء 
عل��ى األرض ألن المتضرري��ن 
ه��م اليمني��ون بكاف��ة نحلهم 

وتوجهاتهم.
لقد طال أمد الشد والجذب بين 
الحكومة والمعارضة حول مسألة 
نق��ل الس��لطة والت��ي وضعت 
المب��ادرة الخليجي��ة له��ا كافة 
عناص��ر الحل من أج��ل الخروج 
بالبالد إل��ى مرافئ االس��تقرار 
وال��ذي س��ينعكس باإليج��اب 
على محيطه المشترك ويعر ف 

الجميع ذلك. 
والمطلوب م��ن الجمي��ع اآلن 
تنزيل المبادرة من كتابات على 
الورق إلى أرض الواقع بتفعيلها 
وتنفيذ بنود نقل السلطة حتى 
تستقر األوضاع وتنطلق عجلة 

التنمية والنماء واالزدهار.
والتوقيع يعن��ى أن تبادر كافة 
األطي��اف بإعطاء تن��ازالت هنا 
وهناك لتس��هيل الح��ل وإيقاف 
س��فك الدماء وه��و مطلب ملح 
ول��ه أولوي��ة قصوى ف��ي هذه 

اللحظات.
إن ح��ل األزم��ة الراهن��ة في 
اليمن بأيدى اليمنيين أنفسهم 
ومصي��ر بالده��م من��اط بهم 
وأي تصعيد في االتج��اه الخطأ 
الذي ال يقود إلش��اعة الس��الم 
والطمأنين��ة يتحمل��ون نتائجه 
اآلني��ة والمس��تقبلية ل��ذا على 
الفرق��اء قط��ع الطري��ق أم��ام 
قته��م  بفر » بحين لمتر ا  «
والمس��تثمرين والمس��تغلين 
آلالمهم من أجل مصالح ضيقة 
أو أجن��دة خارجي��ة.. وال يخف��ى 
على أح��د أن القاعدة تس��تغل 
اآلن ما يج��ري ف��ي اليمن لكي 
تتمدد وتنشر شرها وفتنها لذا 
ال بد من التحسب لذلك ووضعه 
فى الحس��بان وإدراك أن اليمن 
قد يتحول إلى صوم��ال آخر إذا 
ل��م يحس��ن أهل��ه التعامل مع 
مس��ألتهم وتوقيع مبادرة نقل 
الس��لطة لتوطيد األمن والسلم 
األهلي وهذا ما يري��ده الجميع 
حت��ى يع��ود اليمن س��عيدًا كما 

كان.

٭ رأي »المدينة« السعودية

قائد الحرس بتعز  ل�»                      «:

 أكد قائد قوات الحرس الجمهوري بتعز العميد الركن/ مراد العوبلي أن قوات الحرس ملتزمة بضبط 
النفس واتفاق التهدئة ولن تنجر وراء المخطط التخريبي الذي تسعى احزاب اللقاء المشترك وشركاؤها 

جر البالد إلى العنف وسفك الدماء.
وقال العوبلي ل�»الميثاق«: إن العناصر اإلرهابية التابعة للمشترك لم تلتزم باتفاق التهدئة وتسعى للسيطرة 
على المواقع االستراتيجية في المدينة بالقوة من أجل االعتداء على معسكرات الجيش واألمن بهدف اسقاط 
مدينة تعز وتحويلها الى بنغازي.. مؤكدًا أن تلك العناصر تقوم بقتل الشباب المعتصمين من الخلف ولدينا أدلة 
بالصوت والصورة تثبت ذلك وتفند مزاعم المشترك التي تتهم الحرس الجمهوري باطاًل.. فإلى نص الحوار:

نرفض العنف واقتتال أبناء الوطن جريمة

.. وتدمروتنهب منشأت الكهرباء
قامت مليش��يات اإلصالح والفرقة األولى مدرع المنشقة في محافظة تعز 
خالل األي��ام المنصرمة باالعتداء على المنش��آت الكهربائي��ة في كل من 
التربية وش��ارع جمال والضبوعة ومش��رعة وحدنان ، مما أدى إلى انقطاع 

التيار عن المواطنين.
وقال مدير المؤسس��ة اليمنية العامة للكهرباء منطقة تع��ز غازي احمد علي ان 
الفرق الفنية التابعة للمؤسسة قامت بإعادة التيار إال ان تلك المليشيات عاودت 

اعتداءاتها على تلك المنشآت وسرقة المحوالت مما أدى إلى انقطاع الخدمة.
وأهاب مدير عام المؤسسة بالمواطنين التعاون واإلبالغ عن مثل هذه االعتداءات 
التي تلحق الض��رر بهم.. داعي��ا الجميع إلى القي��ام بدورهم ف��ي الحفاظ على 
الممتلكات العام��ة والخاصة كونه��ا التتبع حزب��ًا أو جماعة بعينه��ا وإنما تخدم 

المجتمع..

الحملة اإلعالمية على الحرس انتقامًا لمواقفه الوطنية


